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„Rásť“ v umenšovaní
Predspev:
Najsvätejší, Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista
láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil
a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil. Haleluja, sláva
Bohu!
Pieseň č. 215
Sláva, pozdrav, kolekta
Evanjelium J 1, 19-28
Krst
Viera všeobecná kresťanská
Pieseň č. 329 (požehnanie detí)
Kázeň Mt 5, 29-30
Modlitba, Oznamy
Pieseň č. 604
Večera Pánova
Áronovské požehnanie
Pieseň č. 222

Kázňový text: Mt 5, 29-30
29 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je
užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do
pekla. 30 A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je
užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.

M
Miillooddaarryy::
*
Bohuznáma sestra pri platení cirk. príspevku venuje milodar 10 € na náš zbor.
*
Bohuznáma rodina s láskou spomína na svojich drahých rodičov pri ich
nedožitých jubileách pri otcových 100. narodeninách a maminých
90. narodeninách. Prosia o Božie milostivé vedenie a požehnanie pre celú rodinu.
*
Bohuznáma sestra pri svojich 80. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za
doterajšie vedenie a prosí o zdravie pre celú rodinu. Venuje na CZ 100 €.
*
Bohuznáma sestra s rodinou ďakuje dobrému Hospodinovi za všetku milosť
a požehnanie pri životnom jubileu mamy, svokry a starkej, vkladajúc jej život
i naďalej do Božích rúk obetuje na cirkevné ciele 50 €.
*
Pri krste Olívie, venuje rodina Nitschingerová - Mrvová 20 € na CZ.

PPrrooggrraam
m ttýýžžddňňaa
27.10.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie s VP
10,30 Detská besiedka
28.10.2013 Pondelok
14,30 Vyuč. konfirmandov
29.10.2013 Utorok
18,30 Spevokol

31.10.2013 Štvrtok
9,00 Služby Božie kaplnka EDS
18,00 Reformačné služby Božie
19,00 Spevokol

1.11.2013 Piatok
17,30 Modlitby
3.11.2013 Nedeľa
10,30 Služby Božie
10,30 Detská besiedka

O
Ozznnaam
myy
*
Dnes poobede Vás pozývame na stretnutie dôchodcov CZ Legionárska
a CZ Dúbravka, ktoré sa uskutoční v Zborovom dome v Dúbravke o 14,00h.
Prosíme milé a ochotné sestry, aby prispeli k občerstveniu koláčikmi alebo
chlebíčkami a pomohli pri obsluhe našich hostí z domovov dôchodcov.
*
Vo štvrtok 31.10. je Pamiatka reformácie. Služby Božie budú u nás
v Dúbravke o 18,00h. Preto biblická hodina v stredu nebude.
*
V nedeľu 3.11.2013 budeme na službách Božích spomínať na našich
zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti.
*
Druhú novembrovú nedeľu 10.11. chystáme služby Božie pre naše deti. Bude
pre nich prispôsobený program aj požehnanie detí.
*
Ďakujeme všetkým, ktorí zasielajú milodar na náš CZ cez internet banking a aj
takouto cestou podporujú prácu v našom zbore.
*
Ofera minulú nedeľu bola 140,91 €. Srdečne ďakujeme.
**************************************
Spoločná hospodárska správa (správa budov) Partizánska 2
Farský úrad CZ ECAV Legionárska, Legionárska 4
Farský úrad CZ ECAV Bratislava Staré Mesto, Konventná 11

Po – Pi: 8.30 – 13.00

02 5441 4070
02 5557 1195
02 5441 3031

